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Equipe da Coleta Seletiva Agendada programa 
25 atendimentos para o mês de setembro

A população dos bairros Terrenos Novos, 
Alto do Cristo, Nova Caiçara, Sumaré, Paraí-
so das Flores, Vila União, Novo Recanto, Alto 
da Brasília, e dos distritos do Jordão, Jaiba-
ras, Rafael Arruda, Salgado dos Machados, 
Caioca, Recreio e Ouro Branco, irão receber, 
ao longo do mês de setembro, o serviço de 
Coleta Seletiva Agendada. Os atendimen-
tos iniciam nesta quarta-feira (2), com uma 

ação no Centro de Saúde da Família (CSF) 
do bairro Terrenos Novos, a partir das 8h.

O Projeto de Coleta Seletiva Agendada é 
desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), em parceria com a 
empresa de reciclagem Josefaz. 

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Banco de Mudas
Prefeitura de Sobral distribuiu cerca de 3 mil 
mudas no mês de agosto

No último mês de agosto, o Banco de 
Mudas de Sobral distribuiu 2.834 mudas de 
plantas ornamentais, nativas, frutíferas e me-
dicinais. Desse total, 567 foram para os dis-
tritos de Jaibaras, Jordão, Pedra de Fogo, São 
José do Torto, Patos, Patriarca, Bonfim e para a 
localidade de Boqueirão (zona rural da sede).

O Banco de Mudas atendeu, ainda, soli-
citações das cidades de Massapê, Meruoca, 
Coreaú, Ibiapina, Pacujá, Cariré e Forquilha, 
com 856 mudas doadas. Também foram 
feitos plantios de mudas (arborização e pai-
sagismo urbano) no conjunto habitacional 
Nova Caiçara, na Praça do Patrocínio e na 
Avenida Fernandes Távora.

O Banco de Mudas de Sobral é coorde-

nado pela Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos do Município (Seconv), pro-
duzindo e distribuindo mudas, que podem 
ser adquiridas, também, pela população em 
troca de garrafas PET, sacos plásticos e óleo 
de cozinha. Saiba mais: (88) 3611-7784.

Atividades culturais em 
alusão à Semana da Pátria 

seguem até sexta (4)

Iniciadas nesta terça-feira (1º), na 
Casa da Cultura de Sobral, a programa-
ção especial alusiva à Semana da Pátria, 
em Sobral, é uma realização da Prefei-
tura de Sobral, por meio da Secretaria 
da Cultura e do Turismo e segue até a 
próxima sexta-feira (4).

Com exibição de filmes históricos, 
oficinas de coral, apresentações de 
grupos musicais infantis e atividades 
recreativas como desenho, pintura, 
corte e colagem, a programação está 
sendo ofertada gratuitamente na Casa 
da Cultura de Sobral. Grupos de es-
colas das redes pública e privada que 
queiram agendar participação, devem 
entrar em contato, no decorrer desta 
semana, com a Secretaria da Cultura 
e do Turismo, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. Mais informações: (88)3611-
2712/3611-2956.

Leia a matéria completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

95% das crianças de até 5 anos
Prefeitura de Sobral atinge meta de vacinação contra a poliomielite

A Campanha Nacional de Vacinação contra a paralisia infantil foi 
encerrada oficialmente pelo Ministério da Saúde nesta segunda-fei-
ra (31). Em Sobral, a meta de imunizar 95% de todas as crianças com 

idades entre 6 meses e 5 anos, estabelecida pelo Governo Federal, foi 
superada pela Secretaria da Saúde do Município.

Apesar do excelente resultado, a Prefeitura ainda disponibiliza 
doses da vacina em suas unidades de saúde. “As mães que ainda não 
levaram seus filhos para serem vacinados, podem se dirigir até o Centro 
de Saúde da Família (CSF) mais próximo de sua residência, portando 
a caderneta de vacinação, e garantir a imunização”, frisou a coorde-
nadora da Vigilância da Saúde, Francisca Leite Mendonça Escócio. 
“Nossa pretensão é vacinar todas as crianças dentro da faixa etária da 
campanha”, finalizou.

Há 26 anos nenhum caso de paralisia infantil é registrado no Bra-
sil e para manter a doença longe das crianças, campanhas de vacina-
ção ocorrem anualmente. O risco de contágio ainda existe porque 
em alguns países continuam registrando casos. Em alguns deles, a 
paralisia infantil é considerada endêmica, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Este ano, até o dia 16 de junho, foram re-
gistrados 28 casos da doença, sendo 25 no Paquistão e três no Afe-
ganistão.

Novo aeroporto de Sobral é destaque na TV Diário

A definição do terreno onde será cons-
truído o novo aeroporto de Sobral e a 
perspectiva padrão do equipamento 

foram tema de matéria da TV Diário, gravada 
nesta terça-feira (1º). Durante a entrevista, o 
prefeito Veveu Arruda falou da importância 
da concretização do projeto. “Eu, quando to-
mei posse, entendi que, para a promoção do 
desenvolvimento em Sobral e na Região Nor-
te, era necessário o reforço no transporte aé-
reo. O nosso atual equipamento, não respon-
de mais à necessidade dos dias atuais, quanto 
mais à necessidade do futuro. E foi pensando 
nisso que eu fui atrás de uma alternativa para 
construir um novo aeroporto”.

A nova estrutura, que ficará localizada 
em um terreno de 557 hectares, distante 22 
quilômetros do Centro de Sobral, faz parte 
do Plano Nacional de Fortalecimento de 
Aviação Regional, da Presidência da Repú-
blica. “A partir das nossas idas ao Ministério 
da Aviação Civil e das articulações com o De-
partamento Estadual de Rodovias (DER), nós 
nos antecipamos, fizemos um estudo e a área 
ofertada pela Prefeitura para receber o equi-
pamento foi aceita pela Secretaria Nacional 
da Aviação Civil”, comemorou Veveu.

Com o decreto desapropriatório assi-
nado pelo Prefeito, a partir de agora serão 

feitos os estudos preliminares para definir o 
tamanho da pista, que poderá ser de 1600 a 
2400 metros. Também serão tomadas medi-
das administrativas como licença ambiental 
e elaboração dos projetos de engenharia e 
arquitetura. Estas etapas, devem ser finali-
zadas até o final deste ano, sendo seguidas 
pelo processo licitatório. Uma vez iniciadas, 
as obras devem ter duração de cerca de 12 

meses.
A implantação do aeroporto possibili-

tará o pouso e a decolagem de aeronaves 
de grande porte, como um Boeing. “Assim 
Sobral receberá não só voos regionais, mas 
também nacionais, sendo um fator de desen-
volvimento da nossa Região”, concluiu o Pre-
feito de Sobral.

TV Verdes Mares

O portal de notícias G1.com, da TV Verdes Mares, também deu destaque ao novo aero-
porto de Sobral. Com o título ‘Secretaria de Aviação Civil anuncia novo aeroporto em Sobral, 
no Ceará’, a matéria tratou do processo de inspenção pelo qual passou o terreno ofertado 
pela Prefeitura para a construção do novo equipamento. “A área atende a critérios para rece-
ber o terminal, como distância até o centro urbano, vias de acesso, uso do solo no entorno, ruído 
compatível, direção dos ventos, proximidade de outros aeródromos, movimentação de terra, di-
mensões de área e possibilidade de expansão, dentre outros aspectos operacionais e geográficos”, 
explicava o texto.


